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Som kunstner er man alene med sit maleri. Man
sidder måske i mange timer fordybet bag
lærredet, mens man jonglerer med farver,
penselstrøg og motiv. 

Men at uddanne sig som kunstner, kræver
sparring, viden, kunnen og fordybelse, og her kan
vi bruge hinanden. Det handler om at holde
sammen, at være sammen og at lære af
hinanden, sådan har kunst udviklet sig helt siden
renæssancen. 

Der er brug for en mentor at sparre med, en
lærer, som kan undervise og inspirere og en
række kolleger, som taler samme kunstneriske
sprog. Mennesker man kan tale med, dele med
og spørge til råds.

Alt det har vi samlet i ArtAcademy.dk 

ARTACADEMY.DK
HVEM 
ER 
DET?

ArtAcademy.dk er din kunstskole på
nettet, men det er også din kunstskole i
Vestjylland. Her hedder vi blot
Kunstskolen Sønderbygaard og har til
huse på en stor smuk gård ved
Holstebro.

På onlinekunstskolen ArtAcademy.dk underviser vi
på nettet. Vi sælger fagbøger, undervisningsforløb
og har en klub for medlemmer kaldet GULD

På Onlinekunstskolen laver vi intensive temakurser
med liveindslag og direkte sparring.

På den fysiske kunstskole Kunstskolen
Sønderbygaard underviser vi i tegning og maleri på
dag, aften og weekend kurser.

Vi mødes med dig, lige der, hvor du har tid og lyst
online eller fysisk . 

Og her til jul laver vi en stor gratis adventskalender,
som vi så gerne vil dele med jer.

Læs mere om ArtAcademy.dk på de næste sider. 

just for you
A  G I F T



De er der alle sammen, julekuglerne. En efter en
løftes de forsigtigt op af kassen, hver med sin
historie. Der er minder fra et helt liv, fra
generationer. Der er glaskugler fra mormors stue,
fra fjerne lande som Rusland, Tyskland og Østrig.
Nogle kugler er hjemmelavet, andre fra Bilka, det
kommer sig ikke så nøje, for nu ligger de der, klar
til træet. 
Men, hvordan males en julekugle i guld, hvilken
farve har guld egentlig og kan vi selv blande den? 

Hver adventssøndag kl. 19 lukker vi en kreativ
låge op på ArtAcademy.dk. Vi starter søndag
den 28. november, første søndag i advent og alle
med lyst til at male kan deltage.

ADVENTS
HYGGE
MED
PENSLER
OG
LÆRRED
Decembers mørke kalder på julelys og
hygge, på farver, former for pynt og
kager, og på ArtAcademy.dk, er vi gået
helt i julestemning. Den store kasse med
julepynt er allerede fundet frem. just for you

A  G I F T

helt
gratis!

ArtAcademy.dk
T I L M E L D  D I G  P Å  



Mal  levende
blomster

ArtAcademy udgiver bogen



I et fantastisk sprudlende blomsterunivers, tages
læserne med på en inspirerende og farverig rejse i
blomstermaleriets univers. 
Lette øvelser i tegning og maleri, udfordrende forsøg
med abstraktion, kunsthistorie, teknik og inspiration til
blomstermaleri fylder denne smukke lille bog. 

Bogen er på 84 sider. 22x22 cm med blødt omslag,
lige til at tage med i atelieret. 

Køb den hos din boghandler eller i vores shop.

MAL DINE
EGNE
LEVENDE
BLOMSTER

Endnu en bog i buketten af lærerige og
inspirerende fagbøger om tegning og
maleri

med stort potentiale
E N  L I L L E  B O G

Mal levende blomster følges op af en række
inspirationsfilm og trin for trin guides, samt
onlinekurser, som du kan tilmelde dig på nettet.
Timevis af film, tekst og inspiration. 
Adgangen til alle film koster 1.995 kr.

Men her kommer et tilbud som er svær at overse, en
julegave til dig selv eller en kreativ bekendt.

Køber du adgangen inden jul, så smider vi lige et års
GULD medlemskab oven i prisen (værdi 1995,- ) OG
mulighed for at deltage i 6 ugers intensiv onlinemale
kursus med titlen "Mal levende blomster". (Værdi 1.995)

DU sparer altså 3.990 kr. Det kan da også noget.

Er du allerede GULD medlem, så får du 75% rabat på
adgangen til onlinesiden Mal levende blomster 
(Læs mere på din medlemsside).

ArtAcademy.dk
T I L M E L D  D I G  O N L I N E  P Å

ArtAcademy.dk
K Ø B  B O G E N  P Å



GULD
ArtAcademy.dk medlem



GULD 
 FORDELE

 
Hvorfor være medlem af

ArtAcademy.dk, når man

kan finde alt på Pinterest?

- Ny viden, nye opgaver, hver måned
- Et fællesskab online og fysisk
- Mulighed for sparring 
- Netværk og vidensdeling
- Rabatordninger på materiale indkøb 
- Rabat på online temakurser
- Medlemstræf hvert år
- Adgang til alle E-bøger og 
   månedsopgaver, interviews, 
   undervisningsmaterialer og film
- Du kan deltage både som GULD- og 
   som Standard medlem.

ArtAcademy er din onlinekunstskole på nettet. -
Dvs. vi underviser dig, og du udvikler dig til at
blive en ret dygtig maler
 - det lover vi!
Hver måned udkommer et nyt tegne- og male
tema til dig. Film, trin for trin opgaver og en lille
E-bog til print. Lær at male træer, huse, blomster,
kvinder, abstrakt, byer, biler osv.
 

1

2 Via en lukket Facebook gruppe, via Email og
personlig kontakt, får du sparring på dine
opgaver og svar på dine spørgsmål. 
Vores kursister er superaktive på Facebook og
hjælper hinanden. Vi byder fra ArtAcademy.dk
ind med råd og vejledning

3
Rabatordninger får du også på køb af materialer i
udvalgte onlinebutikker.
Kæmpe rabat på intensive online temakurser. 
Flere gange om året udbydes online temakurser
på ArtAcademy.dk. Temaer kan være Ansigtet,
Mal levende blomster, Landskabsmaleri,
Abstraktioner osv. Medlemmer får 75% rabat på
online kurserne.

4
Medlemmer har mulighed for at deltage på
medlemstræf et sted i landet, hvert år til en
fordelagtig pris. 
Hvert år mødes medlemmer på et træf i Jylland,
på Fyn eller Sjælland, her deler vi viden og ser på
årets værker

5
Adgang til alle E- bøger og månedsopgaver fra
de sidste 7 år. Adgang til Interviews og
undervisningsfilm. Her snakker vi et væld af
undervisningsopgaver og mange mange timers
undervisningsfilm.

Medelmsfordele

Det handler om at være
sammen,, at kunne
komme i kontakt, og få
persoling råd, hjælp og
vejledning.

Tjek os ud som Standard medlem 
og se lidt af skolens aktiviteter

1995,-
G U L D  P R I S  P R  Å R .

169,-
P R I S  P R  M Å N E D



Lektor i billedkunst og selvstændig professionel
kunstner med et langt CV.

Foredragsholder, underviser og forfatter til en
række fagbøger og romaner. 

Underviser på kurserne, stemmen bag og hånden
som maler på alle filmene fra ArtAcademy.dk 

www.ChristinaKjelsmark.dk

DINE
UNDERVISERE

Christina Kjelsmark
K U N S T N E R  O G  K U N S T H I S T O R I K E R

Catharina Kjelsmark
S M U K ,  U N G  O G  T E M M E L I G  S K R A P

T I L  I T

Studerende i kommunikation og digitale medier
på Ålborg Universitet.

Selvstændig med eget firma i foto- og
webdesign. 

Chef for ArtAcademy.dks digitale platform, IT
nørd og fotograf.

www.Cath-art.dk

Foruden Catharina og Christina Kjelsmark, er en

række undervisere tilknyttet ArtAcademy.dk. Vi

udvælger de bedste lærere, undervisere og

kunstnere til hvert emne. Taler med revisorer,

SoMe, galleriejere, kunsthandler og forhandlere,

og inddrager dem undervejs. 



Et kig 
i 

krystalkuglen
Næste år på

ArtAacdemy.dk



PN

2022 
PÅ ARTACADEMY.DK
Malekurser

På ArtAcademy.dk er et
kursus en helhedsoplevelse.
Smukke lokaler, dedikeret
undervisning, materialer og
mad. Vi nyder at dele vores
passion med dig.

Nyd din passion

Året starter ud med et 8 ugers intensivt
online kursus med titlen Din kunst i fokus.
Kurset er perfekt for den nye maler, eller
den teoriinteresserede kursist.  Her
gennemgås grundteknikker og viden om
farver, lys, skygge, komposition og balance.
Alt krydres med liveundervisning,
kunsthistorie, teknikker og inspiration til dit
eget maleri. Hver uge gennemgås
kursisternes billeder live.

1

2
Den nye vidunderlige bog Mal levende
blomster, følges op af et 6 ugers online
malekursus med blomster som tema.
Kurset har liveindslag og alt foregår
naturligvis i maj måneds smukke natur. Her
er fokus på teori, øvelser og på at formidle
viden om blomstermaleri.

3 Landskabsmaleriet får sit eget 8 ugers
online kursus til sommer. Her fokuseres på
teknikker til landskabsmaleri med pensel,
spartel og andre materialer. Vi gennemgår
maleteknikker, kunsthistorie, teori og masse
af trin for trin opgaver.

4
Fysiske kurser som foregår på Kunstskolen
Sønderbygaard, findes på ArtAcademy.dk.
De lægges op løbende, og følger årstiderne.
Blomsterkurser, landskabskurser, ugekurser
mv. Tjek siden for nye kurser.

5
Medlemstræf for GULD- og
Standardmedlemmer afholdes i år på
Helnæs på Fyn. Meld dig ind i klubben og
mød os til maj.

Online- og fysiske kurser



TRE SKARPE
TIL Christina Kjelsmark

K U N S T N E R  O G  K U N S T H I S T O R I K E R

Hvorfor lavede du onlinekunstskolen

ArtAcademy.dk?

Jeg startede onlineskolen ArtAcademy.dk op, da nogle
af mine weekendkursister, som boede langt væk, var
kede af ikke at kunne følge den daglige undervisning
på kunstskolen. Lidt kækt sagde jeg, at jeg da bare
kunne filme undervisningen, og sådan startede
ArtAcademy.dk. Siden har vi finpudset konceptet lidt,
men det er stadig undervisning, formidling og det
faglige håndværk, som kendetegner skolen. 

Hvilke værdier sætter du for din

undervisning?

Jeg er uddannet både kunsthistoriker,
billedkunstunderviser på gymnasialt niveau og er
samtidig selv aktiv kunstner medmange års erfaring.
Dvs. jeg kender kunsten både som udøvende kunstner
og som beskuer og analytiker. 

For mig kræver god kunst, at man først og fremmest
har styr på sit håndværk, at man kan håndtere
teknikkerne som er nødvendige for at udtrykke de
tanker og ideer, man ønsker. Håndværket kommer ikke
af sig selv. Det er altså ikke nok bare at klatte farve på
lærred, man må vide en hel del om teknikkerne, teorien
og historien bag. 
Jeg kan formidle fagligt viden, teknikker og har stor
erfaring i at udvikle og uddanne. Fra mit liv som
udøvende kunstner kan jeg selv svinge penslen og
forklare how to do. Det til sammen giver en unik
uddannelsesmulighed for kursister og kunstnere.

Hvad kan ArtAcademy.dk, og hvorfor

være medlem?

ArtAcademy.dk er en uddannelses platform, og samtidig
et hyggeligt fagligt fællesskab. Her kan man udvikle sin
hobby, få ideer og inspiration til sit maleri og samtidig dele
sine resultater med andre ligesindede. Det er som at gå i
skole eller på uddannelse, bare online.

På Art Academy.dk bliver man faktisk en habil kunstner.
Både på de fysiske kurset og på Onlinekurserne, - eller
som mange kursister vælger, ved at deltage begge
steder. 

på ArtAcademy.dk uddannes man langsomt til et højt
niveau. Der er mulighed for personlig sparring både fysisk
og over nettet, man har altid sin mentor i baghånden, og
man kan få en kommentar, få konkrete råd eller
vejledning med på vejen. Mange medlemmer starter med
at male som en hobby, men udvikler med tiden en
levevej. På ArtAcademy.dk har vi uddannet en række
nye undervisere, professionelle kunstnere og gallerister,
og det er vi faktisk ret stolte af. 



Din kunst i fokus
 Online

Vi starter til januar

PN



DIN VÆRKSTØJSKASSE
TIL MALERIET
Din kunst i fokus

8 intensive uger med start

torsdag d. 13  januar

40 lektioner

- Lys og skygge
- Kontraster
- Farvelære
- Komposition, perspektiv og
balance
- Det ekspressive maleri
- Det abstrakte maleri
- Tanker om fremtiden
- Fra hobby til business

Din værktøjskasse
Kurset er perfekt for den nye maler, den
teoriinteresserede kursist og for
kunstneren, som drømme om at springe ud
med egen virksomhed.
På dette kursus gennemgås grundteknikker  
liveundervisning, kunsthistorie og
inspiration til dit eget maleri. Der
igangsættes tanker om fremtiden og
drømmen om at udstille og sælge værker.
Hver uge gennemgås kursisternes billeder
live.

1

2

3
Kursusindhold anden del.
Det ekspressive maleri og det abstrakte
maleri. Gennem interviews med kunstnere
og en række øvelser bl.a i overgangen fra
landskab til abstraktion, udvikles
kursisternes evner og oplevelse af nye
måder at male på. 

4 Kursusindhold tredje del
Fra hobby til business. Skal man have en
stil? Krise i maleriet. Økonomi og
markedsføring tages op via interviews og
øvelser.  

5

GULD medlemmer får 75% rabat på dette
og alle de andre onlinekurser.

Bliv klogere på kunst

Kursusindhold første del
Lys og skygge, farvelære, komposition og
balance. 
I disse uger gennemgås billedets
grundteori, nedslag i maleriets historie samt
en masse øvelser og udfordringer.

6

Kurset afsluttes med en
onlinekunstudstilling.

1995,-

O N L I N E K U R S E T  
D I N  K U N S T  I  F O K U S  +

E T  Å R S  M E D L E M S S K A B
A F  A R T A C A D E M Y

G U L D

Kanon juletilbud til dig!  



Forårets malekurser
Din kunst i fokus - Online

Din kunst i fokus 8 uger
Start d.  Torsdag d.13. januar kl 19.
Onlinekunstudstilling og afslutning
Torsdag d 3. marts kl 19. 

Pris 1.995 kr.

Adventstilbud inkl. et års GULD
medlemsskab 1.995, kr. 

Pris for GULDmedlemmer 500 kr. 

Mal levende blomster - Online

Mal levende blomster 6 uger
Start d.  Torsdag d.28. april  kl 19.
Onlinekunstudstilling og afslutning
Torsdag d. 2. juni kl. 19 

Pris 1.995 kr.

Adventstilbud inkl. et års GULD
medlemsskab samt adgang til
bogens film og trin for trin. 

Din natur- Online
Natur maleri 8 uger
Sommerkursus start i slutningen af
juni. 
Pris 1.995 kr.
Tilbud inkl. et års GULD
medlemsskab 1.995, kr. 
 
Tilmelding starter i april. 

Medlemstræf
KUN for MEDLEMMER AF
ARTACADEMY Standard eller GULD

Lørdag d 21. Maj kl 10-16
Afholdes på Galleri Langager 
Helnæs mejeri Ebberup.

Pris 250 -

Bliv medlem af ArtAcademy og
deltag på medlemstræffet.. 

Mal levende blomster på

Kunstskolen

Sønderbygaard

4. og 5. juni kl 10-16
TIlmeld dig en eller begge dage.

Pris pr dag. 1200 kr. 
Pris for begge dage 2200 kr. 

www.ArtAcademy.dk

L Æ S  M E R E  O G
T I L M E L D  D I G  P Å  

Private kurser.
Er i  en malegruppe kan man
arrangere et privat
maleworkshop en lørdag efter
ønske. 

Pris afhængig af antal, mad og
indhold. Ca. 1000 kr. pr. person v
6 personer.



Kunstskolen Sønderbygaard
Østergårdvej 7
7830 Vinderup

info@artacademy.dk
www.ArtAcademy.dk

FB ArtAcademy - din kunstskole
 

51213215

Vi ses på
ArtAcademy.dk


